
            U S N E S E N Í 
 

Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice z 5. zasedání 

konaného dne 13.3.2023 
 

1. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2023 

 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 

- s c h v a l u j e 

1. a) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2023 v hlavní činnosti: 

objem příjmů       30654tis.Kč  

objem výdajů       37019tis.Kč 

saldo příjmů a výdajů               -   6365tis.Kč  

financování (saldo tř. 8)       6365tis.Kč 

b) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2023 v hospodářské činnosti: 

výnosy                  11525tis.Kč 

náklady         4024tis.Kč 

hospodářský výsledek       7501tis.Kč  

zapojeno do rozpočtu MČ na rok 2023(pol. 4131)    6950tis.Kč 

zisk z předcházejících let 

2. Rozpočet účelového fondu zaměstnanců MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2023 v Kč 

Plánované příjmy: počáteční stav k 1.1.2023   267 576,66 

   2.5 % odvod mezd z HČ   260 000,00 

 příjmy na úrocích        3.000,00                                                      

-------------------------------------------------------------------------------- 

   příjmy celkem     263 000,00 

Plánované výdaje: příspěvek zaměstnavatele do PF    22 000,00  

   příspěvek na stravování   138 000,00 

   poplatek spořitelně        1 000,00 

   dárkové poukázky Velikonoce, Vánoce   72 000,00 

 rezerva        30 000,00                                         

-------------------------------------------------------------------------------- 

   výdaje celkem     263 000,00 

Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2023    267 576,66 

 



2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2024-2028 
 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 

- s c h v a l u j e 

střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2024-2028 

3. Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Počernice - ZŠ 

Národních hrdinů 70, MŠ DUHA a Oáza na r. 2023 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ, 

MŠ a Oáza na r. 2024-2028 
 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 

- s c h v a l u j e 

1) Rozpočet ZŠ, Národních hrdinů 70 na rok 2023                                                                       

2) Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ, Národních hrdinů 70 na roky 2024-2028                         

3) Rozpočet MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na rok 2023                                                                       

4) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na roky 2024-2028                                  

5) Rozpočet Oáza Dolní Počernice, Stará obec 6 na rok 2023                                                                    

6) Střednědobý výhled rozpočtu Oáza Dolní Počernice, Stará obec 6 na roky 2024-2028 

4. Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ, Národních hrdinů 70, MŠ DUHA, Svatoňovická 

587 a Oáza Dolní Počernice, Stará obec 6 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 

- s c h v a l u j e    

1) Dodatek č. 16 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Národních 

hrdinů 70, Praha 9 – Dolní Počernice 

2) Dodatek č. 15 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola DUHA, 

Svatoňovická 587, Praha 9 – Dolní Počernice 

3) Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Oáza Dolní Počernice, Stará obec 

6, Praha 9 – Dolní Počernice 

 

5. Představení náplně a harmonogramu Strategického plánu 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 

-  b e r e  n a  v ě d o m í    

Harmonogram a představení náplně Strategického plánu MČ Praha-Dolní Počernice na 

roky2023-2027 

- s t a n o v u j e  

milník pro řešení analytické části ve fázi shrnutí                                                                                      

- zdrojů dat                                                                                                                                         

- sledovaných oblastí,                                                                                                                  

ke kterému budou mít možnost se členové ZMČ vyjádřit.  

  

 



6. Změny Jednacího řádu 

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice  

 

- s o u h l a s í  se změnami jednacího řádu MČ Praha - Dolní Počernice v bodech.  

Čl. 1. bod 5. Znění tohoto bodu se ruší a nahrazuje se: Materiály k projednání jsou členům ZMČ 

k dispozici v písemné podobě sedm dní před zasedáním ZMČ v pracovní době v kanceláří 

starosty mimo pracovní dobu po dohodě se starostou nebo sekretariátem starosty. 

V elektronické podobě mohou být materiály zasílány průběžně i mimo dobu stanovenou 

jednacím řádem ZMČ.  

Čl. 1 bod 6. Nahradit slova: doporučuje se, aby obsahovalo, slovem: obsahovat. Úprava 

interpunkce. Text bude znít: Návrhy k projednání ZMČ musí být podány starostovi nejpozději 

10 dnů před termínem zasedání ZMČ, musí mít písemnou formu a obsahovat návrh usnesení a 

jeho odůvodnění. O zařazení návrhů dalších bodů programu ZMČ podaných v pozdějším 

termínu či přednesených v průběhu zasedání rozhodne ZMČ hlasováním.  

Čl. 3 bod 1. Poslední věta se doplňuje slovy: A to na předepsaném tiskopisu, který musí být na 

každém zasedání ZMČ k dispozici. Celý text bude znít: Návrh usnesení předkládá v písemné 

formě předkladatel, případně návrhová komise na základě původního materiálu. Každý člen 

ZMČ je oprávněn podat k navrženému usnesení protinávrh v písemné formě, a to na 

předepsaném tiskopisu, který musí být na každém zasedání ZMČ k dispozici.  

Čl. 3 bod 2. Vypouští se slova: tak aby odpovídalo výsledkům jednání.  

Čl. 4 bod 1. Vypouští se slova: Příslušnému návrhu. Nahrazují se slovem: protinávrhu.  

Čl. 6 bod 1. Ve druhé větě se na jejím konci změní zkratka ZMČ na RMČ. Věta bude znít: 

Elektronicky budou zápisy zaslány členům ZMČ až po jejich podepsání dvěma členy RMČ.  

Čl. 6 bod 2. Za slovo: dána se doplňuje slovo: písemně. Věta bude znít: Pokud není na dotazy 

odpovězeno obratem ústně, musí být odpověď dána písemně nejpozději do 30 dnů.  

V poslední větě jednacího řádu bude změněn termín a číslo usnesení, kterým byla přijata změna 

jednacího řádu v ZMČ.  

Účinnost schválených změn jednacího řádu bude od jednání ZMČ následujícího po schválení 

změn, tj. od 6. zasedání ZMČ Praha - Dolní Počernice.  

 

7. Úprava kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1282/4 v k.ú. Dolní Počernice 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 

- s c h v a l u j e 

Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 1282/4 v k.ú. Dolní Počernice s manželi 

Kaplanovými 

  

     

 

                                                                       Zbyněk R i c h t e r  v. r. 

                                                            starosta MČ Praha-Dolní Počernice  


